
STREDNÁ ODBORNÁ  ŠKOLA VETERINÁRNA 

Námestie mladých poľnohospodárov 2,  040 17 Košice  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                            Stredná odborná škola veterinárna 

Adresa:                           Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17  Košice 

Štatutárny zástupca:  MVDr. Mária Ivanová 

IČO:                               00162574 

Telefón:                        055/68 55 413 

e-mail:                          sosvet@sosvet.sk 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mária Slováková, 055/ 68 55 413 

                  slovakova@sosvet.sk  

2) Predmet zákazky: 

Názov zákazky:  ,,Výmena parketovej podlahy, osvetlenia a maľovanie v aule“. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45000000-7 Stavebné práce 

45442100-8 Maliarske práce 

45310000-3 Elektroinštalačné práce 

 

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  max. 38 000,00 €  s DPH 

Celkovú cenu je potrebné spracovať podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a v zmysle 

ďalších požiadaviek uvedených v tejto výzve a jej prílohách. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke 

je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je  platcom DPH, 

uvedie túto skutočnosť v ponuke. Pri stanovení celkovej ceny pre jednotlivé položky je   nutné vynásobiť 

množstvo jednotkovou cenou a hodnotu zaokrúhliť na dve desatinné miesta použitím funkcie  „ROUND“. 

 

Do celkovej ceny je potrebné zapracovať všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením 

záväzkov, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti stavebných výrobkov a materiálov 

na miesto ich použitia, staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu, použitie potrebných strojov 

a mechanizmov, potrebný spotrebný materiál, odstránenie odpadov vrátane poplatkov za ich uskladnenie, 

nákladov na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku verejného obstarávateľa (zriadenie 

staveniska a vypratanie staveniska po odovzdaní Diela) a pod. 

 

3) Miesto a lehota uskutočnenia predmetu zákazky: 

Adresa uskutočnenia: SOŠ veterinárna Košice, Námestia ml. poľnohospodárov 2, 040 17 Košice. 

Lehota uskutočnenia: do 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy 

 

4) Typ zmluvy a trvanie zmluvy na uskutočnenie predmetu zákazky: 

Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

Trvanie zmluvy: 45 dní odo dňa jej účinnosti 

 

mailto:sosvet@sosvet.sk


Lehota viazanosti ponúk: do 2 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 

5) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, formou 

bezhotovostného platobného styku, na základe zmluvy verejného obstarávateľa. Nebude poskytnutý 

preddavok ani záloha, fakturácia prebehne po prevzatí stavebných prác a potvrdení preberacieho protokolu. 

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

6) Komunikácia a vysvetľovanie: 

Za účelom vypracovania relevantnej cenovej ponuky je nutné vykonanie obhliadky priestorov uchádzačmi. 

Kontaktnou osobou zo strany verejného obstarávateľa je Jozef Gabzdil, tel. kontakt 055/6855347 

Obhliadku je  potrebné vopred dohodnúť s kontaktnou osobou. 

 

7) Požadované podmienky a doklady: 

a) Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s §117 ods. 5 

zákona o verejnom obstarávaní – splnením podmienok účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 

o verejnom obstarávaní: e) dokladom, ktorý potvrdzuje, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce – 

Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok náhľadom v príslušných registroch. 

b) Uchádzač zaslaním podpísanej cenovej ponuky zároveň vyhlasuje: 

1. že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

2. že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

8) Obsah ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- Cenovú ponuku predloženú ( príloha č. 2 tejto výzvy – „Cenová ponuka“) 

- Ocenený Výkaz výmer (príloha č. 1 tejto výzvy) 

Cenová ponuka, ocenený výkaz výmer musia byť potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku s ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv a zníženie 

kvality, zhoršenie požadovaných technický parametrov výrobkov resp. materiálov. 

9) Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob predloženia: 

Lehota na predkladanie ponúk je do 17.01.2022  do 11:00 hod.. Ponuku uchádzača predloženú po uplynutí 

lehoty na predloženie cenovej ponuky, verejný obstarávateľ nie je povinný akceptovať. Uchádzač môže 

predložiť len jednu ponuku. 

Ponuku je potrebné predložiť poštou na adresu obstarávateľa alebo e-mailom, na e-mailovú adresu:  

sosvet@sosvet.sk 

 

10) Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia vyhodnocovacia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. 

 

11) Vyhodnotenie ponúk: 

Všetky cenové ponuky budú vyhodnotené na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Za úspešnú bude 

označená ponuka s najnižšou predloženou cenovou ponukou za celý predmet zákazky v ERU s DPH. Verejný 

obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorený zmluvný vzťah.  

 

 

 

 



12) Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade 

ak: 

 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 

 nebude predložená ani jedna cenová ponuka 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie 

ponúk  

 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 

 predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa 

 

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky 

účasti uvedené v bode 7 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a obsah ponuky v tejto výzve. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Výkaz výmer 

Príloha č. 2 – Cenová ponuka  

 

 

V Košiciach, dňa 22.12.2021 

 

 

 

 

         ......................................................... 

riaditeľ SOŠV školy 

 

 


